
Ack giv ett tecken Julianna
Oh give me a sign Julianna

Med rosenläppar granna och full med romantik,
står fröken Julianna i sin cigarrbutik.

Och herrarna de springa och köpa Bridge, Commerce
på telefonen ringa och sända henne vers.

Varenda en har blivit kär och sjunger si så här:

“Ack giv ett tecken Julianna,
ifall du vill att jag ska stanna

Du är så ljuv som Monna Vanna
med snövit panna och ögon granna!

Ack giv ett tecken Julianna!
En blick från dig är livets manna;
jag glöder som en tänd Havanna,

Julianna skön jag tillber dig!”

Text: Svarta Masken
Musik: Anselm Johansson





Bröllopet i Flänga
The Wedding in Flänga

Petter Johansson i Flängan skulle gifta bort sin tös
de´ va ett släng och slamrande, som håken skull´ vart lös,

å till bröllopet va bjudna alla grannarna i byn,
både käringar och gubbar kors, för tusan en sån syn!

Först kom Per på Sand med en hund i band,
sen komkäringa i Väst´gårn me´ galoscherna i hand.

Sen kom Larssons Knut i en lång syrtut,
å för brudparet så sköt han en hejdundrande salut.

Å te börja me så feck dom sej en stor å redi bäsk,
å sen så feck dom bita i ett stycke grisafläsk,
de va sup å smörgåsbord me sylta korv å ost,
å gubbarna de skålade me socknens prost,

de va stuvad kål, de va får i kål,
de va blomkål de va stenkol å så mycke alkohol,

de va dynamit, de va dundersprit,
var dom hade fått´et från, de hör ju inte hit.

De va kalvkotlett å lingonmos å ärter, lök och dill
å skinka, gädda, ansjofisk å rökt å inlagd sill,
de va sup å smörgåsbord me kycklingfrikassé

å Anna Karis höna på ett fat breve´.
Å där åts och dracks, de va inkokt lax,

de va lammstekar, som trotsa både gaffel, kniv och sax,
de va fruktgelé, de va blamaché

glassen var så kall att alla munnar drogs på sne.

Å när dom hade sluta, så begynte dom på nytt
å öste i sej sillsallat, rabarberkräm å ”pytt”,

å fast brudgummen han skrålade, var bruden ändå nöjd
å drömde blott om äktenskapets ljuva fröjd.

Hon hade bra aptit å bar en slöja vit
å en sidenklänning skinande så blank som antracit,

hon hade lingonkrans å en silkesfrans,
som guppade och slängde på´na baktill som en svans.



Sen tog Österman från väggen ner en stråke med fiol,
å genast vart de fart å fläng på byxor å på kjol,

de va hambopolka, gammalvals och schottis, spaderkatt,
de va lögn att käringarna stilla satt.

Dom sjöng hej och hopp, de gick i vild galopp,
å sen hissa dom på bruden, så man såg´na ända opp.

Men på sin bröllopsnatt klädd i vit kravatt,
låg brudgummen å snarka i galoscher å i hatt.

Text: Svarta Masken
Musik: Ejnar Westling



THE WEDDING IN FLÄNGA

Peter Johanson in Flänga was going to marry off his daughter,
there was a big hullabaloo, and all the folks in town were invited

— both old women and old men, goodness what a sight!
First came Peter of Sand with a dog on a leash,

and then came the old biddy from Västgårn carrying galoshes.
Next was Larsson’s Knut in a long overcoat,

who fired off a thunderous salute to the bride and groom.

To begin with there was a big feast with roasted pork,
they drank up and had a smorgasbord with sausages and cheese,

and the old men toasted the parish dean.
There was stewed cabbage and cauliflower and lots of alcohol,

there was dynamite  and strong spirits,
but where it came from no one was saying.

There was veal cutlet, mashed lingonberries,  peas, onion and dill,
ham, pike, anchovies and smoked and pickled herring.

They drank up and had a smorgasbord with chicken fricassee,
there was eating and drinking, there was poached salmon,

and lamb roasts that defied fork, knife and scissors.
There was fruit jelly, and the ice cream was so cold

that every mouth had a crooked smile.

And when they had finished, they started all over again
and threw themselves  into the herring salad and rhubarb sauce.
And though the bridegroom was bawling, the bride was still happy

and dreamed of sweet wedded bliss.
She had a hearty appetite and wore a veil of white,
and her silk dress shone as brightly as anthracite.

She had a lingonberry wreath and a silk fringe
that was bobbing up and down and swinging like a tail.

Then Österman took a fiddle and bow down from the wall,
and there was a sudden bustling and rustling of pants and skirts.

There were hambos, polkas, waltzes and schottisches,
and not even the old women sat quietly.

They sang hey and jumped up in a wild dance
and hoisted the bride upside down,

but on his wedding night in a white cravat
the bridegroom lay snoring in hat and galoshes.

Svarta Masken
Literal translation



Dans
Dance

Jag minnes forna tiders dans,
man förde sig båd´ fint och nätt,
när ingen step och tango fanns

i fin och långsam menuett,
kadrilj, galopp, francais, polkett.
Och sirligt böjdes mången hals
i en och annan gammal vals.

Det var ett varligt stigande,
ett mjukt, behagligt nigande,

ett glidande, ett böljande,
musikens toner följande,
ett par om par framilande
med arm om livet vilande.

Ett blommigt krinolinande
med blick av lycka skinande,

ett fint komplimenterande
med paren alternerande.

I graciösa böjningar
med vackra höfters höjningar
gick dansen stilla, smekande,

i toner lätta, lekande.
Ja, dansen var förtjusande
och sinnet milt berusande.

— Men tiden ändras, ni förstår,
och jag har sett i detta år

hur den moderna dansen går.

Midsommaraftons ljusa kväll
det skulle bli en munter sväng

på bryggan vid fiolers gnäll.
Och som jag ville se en släng

av dansen, gick jag ur min säng,
ty nöjet lekte i min håg

— men vill ni veta vad jag såg?



Ett korta kjolars flängande,
ett vidabyxbenssvängande,
ett handpåaxelslängande,

och hattpånackenhängande.
Ett knäigt baktåtförande,

ett klampande, ett körande,
ett stampande, ett gående,
ett trampande, ett flående.

Ett knyckande, ett blickande,
och ryck och axelvickande,

ett livligt knäna böjande
samt händer uppåt höjande.
Ett stigande, ett gumpande,
ett nigande, ett jumpande,

ett oskönt kroppsligt vridande.
— Här slutade mitt lidande
med tårar i mitt ögas glans,
ty ingen möjlighet väl fanns,
att detta skulle kallas dans.

Text: Svarta Masken



Dockan

Jag minns, att som barn jag ägde
en docka, så späd och fin,
med långa, guldgula lockar
och klänning av vit musslin.

Min mor satt och såg hur jag lekte
och nystade långsamt sitt garn.

Hon sade: "Jag har ock en docka,
den docka är du, mitt barn."

O, mor, den dockan du ägde,
vart kastad båd' hit och dit,
och klänningen är ej mera
som förr så bländande vit.

Och hennes lemmar har vridits,
den rosiga kinden är blekt,
ty inga varsamma händer

ha se'n med din docka lekt.

För henne ditt huvud har grånat,
och tårarna falla nog än —

säg, mor, kan du laga din docka,
att hon blir som ny igen?

Svarta Masken



THE DOLL

As a child, I remember I had
A doll, so dainty and fine,

With long golden locks
And a dress of white muslin.

My mother sat and watched me play,
Slowly rolling her yarn..

She said: “I too have a doll,
And that doll is you, my child.

O, mother, the doll you owned,
Has been tossed hither and thither,

And her dress is no longer
As radiantly white as it was.

And her limbs have been twisted,
The rosy cheek is now pale,

Because the hands were not gentle
That played with your doll.

For her, your hair has turned gray,
And the tears are flowing still —

Tell me, mother, can you fix your doll
And make her like new again?

Svarta Masken
Literal translation



Fiskbröllopet
The Fish Wedding

Man rustade till bröllopsfest djupt ner i havets rike,
det var en rörlighet, ett liv, ett stim förutan like;

ut sändes åtta dar förut att alla gäster bjuda
en respektabel fiskmadam, en fet och frodig ruda.

Brudgummen själv var lång och small, en riddare av nålen
som ofta snodde upp på land, det var, förstår ni, ålen,

men bruden, hon stod redan klädd i tunn och luftig slöja,
hon var en riktig flirtmamsell, en smärt och smidig löja.

Bland fästmän, som hon haft förut, var ock en fläckig lake —
han var för simpel, gubevars, att bliva hennes make,
och ryktet vet berätta, att den dumma, kända norsen

för obesvarad kärleks skull sig kastade i forsen.

Nu kommo gästerna i mängd. Först sågs den blanka laxen,
som visste att han var förnäm och ville vara kaxen,
och bakom honom simmade den stolta, feta siken,

som granskade med kritisk min den blandade publiken.

Bland andra gäster såg man ock den glänsande makrillen,
och efter honom smög den tysta, vattenlagda sillen

men sist av alla kom, så blank och skinande som siden
med stjärten sirligt svängande, den graciösa iden.

Brudparet väntade sin präst, de började att undra.
»Ni ligga inte uti sjön», så sa en väldig flundra.

»Han kanske råkat ut för drag, det tror jag», sade spiggen,
som alltid var en munter själ, en riktig glad och pigg en.

Men prästen sände återbud, det var den stackars karpen —
han kunde inte komma från, ty han satt fast i varpen.

Nu fick en annan viga dem, en fisk med namnet Röding,
han bad en bön och läste sen en dikt av skalden Fröding.

»Stig fram till bordet, varsågoda», sa den fula simpan,
»all maten har jag lagat själv och även bakat limpan!»

»Och här finns sprit, så det förslår, båd' helan, halvan, tersen,
jag hitta litern på ett vrak i förrgår», sade gärsen.



Men den som skulle passa upp, det var en gammal gädda,
hon smög i väg till parets hem att deras brudsäng bädda,

i hennes ställe fick man ta en ganska slamsig kolja,
vars käftar gingo var minut som smorda utav olja.

Där åts och dracks och hurrades långt in i sena kvällen,
sist kom en liten attraktion, då dansade forellen,

där skålades och där hölls tal, men slutligt sa en rocka:
»Mitt herrskap, knalla er nu hem, jag tror att det blir tjocka!»

Svarta Masken



Konsten att fatta sig kort
The art of brevity

Jag har för vana att jämt mig kort fatta —
ibland en bokstav räcker riktigt bra.
Om jag får veta att min gamla katta
har kolat av, så säger jag blott: A!

När uti bönen prästens käke glappar,
jag reser mig och säger: “Får jag B?"

Om dagens tidning gumman från mig nappar,
jag håller fast den med ett: “Låt mig C!”

Där annonserar man om strumpor tjocka,
och gumman frågar strax: “Vad kosta D?”
En yngling ringer på tamburens klocka,

jag säger: “Vi ha ingenting att G.”

Av tvenne bokstäver blir namnet LN,
så hette hon, som en gång var min vän

.Jag ville gå på bio häromkvällen,
men tänk, att dit har jag ej hunnit N.

Jag säger O! när jag är uti klämma,
och sådant händer ofta nog tyvärr.

Min hustrus namn jag stavar blott MA —
hon är nog vacker, fast hon har ett R.

Det sitter dock på en av hennes vader,
ett gammalt märke efter en abcess,

men strunt i det — vi gärna drar en spader,
och slår jag då en kung, slår hon ett S.

En sommar bodde hon och jag på landet,
var afton brukade vi koka T;

en kväll sa gumman: “Jag tror ej jag kan det,
för det tog slut i middags på min V.”

Ibland vi tog en liten ljusgrön eka
och rodde ut på Mälarn’s klara sjö —

“Vad är det där?” skrek gumman min och peka,
jag svara genast: “Å de’ Ä en Ö.”

Svarta Masken







Livet i Finnskogarna
Life in the Finnish Woods

Fnittrande och kvittrande bland granarna där stå
jäntorna i gläntorna med helgdagsstassen på,
handklaver och hambosteg och visor till gitarr,

doften utav kåda och av barr.
Spel opp, spelman, med takt och melodi,

tar du blott en vals, så ska vi alla hugga i.
Hör furornas susande musik
ljuder uti skogarnas mystik.

Ja kom, låt oss dansa på mossan våt,
högt klingar nu dragspelets låt!

En vals uti finnmarkens vilda trakt
har en förtrollande makt.

Hojande och stojande stå pojkar i flock,
yxorna och byxorna di blänka liksom lock,

gnisslingar och visslingar och fingerkrok och kniv
det är äkta finnskogsfröjd och liv.

En vals, spelman, du vet ju att i kväll
blodet nog kan lugnas

genom handklaverets gnäll!
Se, jäntorna ställa sej i ring

dansa kostar ingenting.
Bjud opp, alla pojkar i finnmarksbygd,

kryp ej under grenarnas skygd!
Nej opp för att hoppa på blekröd ljung,

lyft nu foten och sjung.

Kikande och pikande stå käringar i klump
rökande och sökande och spå i kaffesump,
rynkiga och skrynkliga och bruna uti hyn,

slankiga som våta paraplyn.
Stig fram troll-Stina, får du dej en sväng,

pipan ta ur munnen och åt skogen henne släng!
Hej, finnkäring, varför står du still?

Benen kan du röra om du vill.
Kläm i allesammans med fart och fläng,

sjung med i vår sista refräng!
Så här skall det dansas i vildmarkstrakt,

så skall det stampas i takt!

Text: Svarta Masken
Musik: Carl Jularbo









Lördagsvalsen

Kom följ mig nu Augusta, lägg armen om min hals
det skall gå undan uti flygande fläng i denna vals.

Var riktigt lätt på foten, det är ju lördagskväll,
du som är söt som en smällkaramell.

Där dansar tjocka Lasse och dammet står i sky
med Karolina som liknar ett uppspänt paraply.

Se Andersson i kryddbon, som väger sill och salt,
han dansar långsamt och högdraget kallt.

Nej, speleman skall spela och valsen skall gå varm,
tag långa steg du min Augusta och sträck din högra arm.

Låt golvets plankor gunga av glädjens hela makt
i lördagsvalsens trefjärdedelstakt.

Augusta hon kan dansa precis som en dansös,
fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös.

Men mjuk som guttaperka hon är att hålla i
och full med kärlek och ljuv poesi.

Nyss dansa jag med Bolla i bomullsklänning gul,
men hon kom ej ur fläck och hon borde gått på hjul.

Och Anna-Stina rycker och knycker hit och dit,
sist slet hon bort utav rocken en bit.

Men härligt är att dansa i lördagskvällen sen,
när man har tvättat både fötter och ansikte och ben.
Man kråmar sig för flickan så stolt liksom en tupp,

då melodin till en vals spelas upp.

Augusta, jag skall drömma du vilar på min arm,
se'n jag har lagt mig i min säng under fårskinnsfällen varm.

Jag drömmer om din midja och dina ögon blå
och om den kyssen som jag ej kunde få.

Men ännu ljuder valsen fast speleman är sne'
och klockan visar på fyra då bara hon är tre.

Än kunna vi nog valsa ett par repriser till,
kom sätt dig se'n i mitt knä om du vill!

Augusta, har du känt huru ljuvligt valsen går,
ty jag har splitternya pjäxor med stroppar och resår.

Det känns som om vi båda ej golvet kunde nå,
precis som vingar vi hade, vi två.

Text: Svarta Masken
Musik: Anselm Johansson



THE SATURDAY WALTZ

Come follow me Augusta, and put your arms around me
This waltz really gets off to a rip-roaring start

Be light on your feet now, after all it's Saturday evening
You who are as sweet as a bon-bon

There dances fat Lasse and the dust is flying
With Karolina who looks like an opened umbrella

See Andersson the grocer who weighs herring and salt
He dances slowly and with a cold and haughty air

No, the fiddler shall play and the waltz shall be warm
Take long steps my Augusta and stretch out your right arm
Let the floorboards quake from the sheer might of happiness

In the Saturday waltz's three-quarter time

Augusta she can dance just like a ballerina
Although she is fat and round in the middle and not so graceful

But soft as a cushion she is to hold
And full of love and sweet poetry

A moment ago I danced with Bolla in a cotton dress of yellow
But she hardly budged and ought to have had casters beneath her

And Anna-Stina darted here and there in a herky jerky fashion
until at last she tore a hole in her jacket

But it's heavenly to dance on Saturday evening
After one has washed oneself from head to toe
One prances for the girl as proud as a rooster
When the band strikes up with a waltz melody

Augusta I shall dream that you are resting in my arms
After I have lain down in bed under a warm fleece comforter

I'll dream of your waist and your blue eyes
And about the kiss that I couldn't get

But still the waltz resounds although the fiddler is tipsy
And the clock shows four although it's only three

We can still waltz a few turns more,
And then you can sit on my knee if you like

Augusta, have you felt how delightfully the waltz goes
For I have brand-new boots with straps and elastic

It feels as if we both aren't touching the floor
Just as if we had wings, we two.

Svarta Masken
Literal translation





Min vän i Skanör
My friend in Skanör

Jag har en vän i Skanör
jag vet ej alls va’ han gör
men jag kan inte rå för

om karleken dör.
Kör när jag dansar en vals

och  har en arm  kring min hals
då glömmer jag, ty  jag ä'  svag,

min trogna vän i Skanör,
jag minns han gav mej en gang

en stor porträttmedaljong
de' va en sommarnatt lång

på en lövklädd balkong
vi hade nyss dansat ut

han höll min hand som förut
och med sin röst, nu till min tröst,

han sjöng förmaningens sång.

Glöm ej löftet på logen,
dansen, kyssen,

dröm om  vännen så trogen,
vännen  ifrån  Skanör.

Jag har en vän i Skanör
han vet ej alls va' jag gör
men jag har livligt humör

och ej sorgen mej stör.
Jag tycker om lite flört

för jag ä' pigg som  en mört
och vet ni va', jag ä' så gla'
att de' ä' långt till Skanör.
När jag hör dragspelets låt

de' ä' ett färligt forsåt
då får jag hin i min båt

och då följas vi åt.
När vi går, par efter par,

om livet Pelle mej tar
men från Skanör, en röst jag hör,

som nästan darrar av gråt.



Jag har en vän i Skanör
han ä' visst ingen flanör,
men jag kan  inte rå för
om en ann' mej förför,

om jag ibland får en kyss,
en fick jag alldeles nyss

så tror jag ej de skadar mej,
och ej de’ hörs till Skanör.
Så  vitt jag själv kan förstå

ä' jag trogen ändå
jag kan ej svära därpå
jag blott suckar, håhå!

Om skvallret går till Skanör
mitt hela liv de' förstör

då kommer den, som var min vän,
och sjunger klagande  så.

Text: Svarta Masken
Musik: Adolf Englund



En sorglig modebild ur verkligheten
A sad fashion image from real life

Det var en tös som hette Pauline,
hon levde endast för att vara fin.

Hon följde noga modets minsta nyck.
och journalernas konstifika tryck.

Ack, vore jag så spänstig, slank och smal
som bilden här i denna modjournal!”

Så bad hon högt. — Den lede stod på lur,
och bums han gav henne en så’n figur.

Vid spegeln stod hon nästa ögonblick
med burrigt hår och i en klänning chic.

Så korta armar förr hon aldrig haft,
men benen voro långa liksom skaft.

Och hennes ögon — tänk, ett sånt format! —
hon sökte sluta dem, men hon vart flat.

Det stramade för hårt i nackens skinn,
men i sitt öra kunde hon se in.

Gud give hennes armar räckt dithän,
att hon fått knäppa dem kring sina knän!

Hon kunde aldrig sina fötter nå,
och ännu mindre kunde hon dem två.

Och hennes mun — ack, genom detta hål
hon kunde ej få ner ett enda mål.

Hon måste köpa sig en liten tratt
och hälla i sig både ditt och datt.

Den stackars flickan, fordom så kokett,
nu stundom gråter en förfärlig skvätt.

Här kommer nu historiens sens moral:
Lev aldrig livet efter modjournal!



Stockholm min barndoms stad
Stockholm my childhood’s city

Stockholm, hur vacker är du ej min barndomsstad
Stockholm, när lyktor glimmar som en pärlerad

stränder och höga hus
speglas i Strömmens brus
röda av kvällssolens ljus

Stockholm, på Söders gator har en gång jag lekt
Stockholm, ditt larm är blott en sång som örat smekt

vart jag i världen drar
hjärtat din längtan har
hem till mitt kära Söder

Där från min höjd
vill jag med fröjd

sången om Stockholm sjunga

Min melodi
min poesi

den dikt du skall förbli

Text: Svarta Masken
Musik: Helan





Stora Fötter

Den dag jag te´ världen krånglat mej fram
satt farsan och knäckte nötter.

Men morsan ho´ grät å sa´: "Tocken skam!
Va´grabben har stora fötter!"

I skidtävling första priset jag tog.
Tjo hejsan! Jag va´ ej trötter. —

Men inte på nå ´ra skidor jag stog —
jag åkte på mina fötter.

Så växte jag opp, å så kom jag ut
i livet åvalla krötter —

men bliga dä gjor´ vareviga stut
å kviga på mina fötter.

Å se´n vart jag kär, å hjärta dä slog
å picka för gårdens dötter —

men jänta ho´ fnissa, å jag förstog
ho´ fnissa åt mina fötter.

Jag grät å jag sa´: "Å säger du nej,
så tror jag bestämt jag flötter".

"Dä blir inte gött", sa´fleckan, "för dej
te´ flötte på dina fötter."

I bröstet dä känns så könstigt å trångt,
å värst ä´ dä när jag spötter —

för om jag än spötter allri´ så långt,
jag spötter på mina fötter.

Å när Sankte Per jag träffar en gång,
där allting så ljust och gött är,

så säger han nog: "Vår port är för trång
å du har för stora fötter."

Text: Svarta Masken
Melodi: Jänter å flecker dä va´ mitt liv



BIG FEET

My father he was cracking nuts
the day that I was born.

My mother cried: “Oh, what a shame
the boy has such big feet!”

When skiing once I took first prize,
and wasn’t even tired.

I wasn’t wearing any skis
but traveled on my feet.

So I grew up as time went on,
and I was hale and hearty.
But everybody that I met
kept staring at my feet.

I fell in love, my heart it beat
just for the farmer’s daughter.

The girl was giggling, and I knew
she giggled at my feet.

I wept and said: “If you say no,
in tears I will be drowning.”

“Oh, that’s not good,” the girl replied
“to drown while on your feet.”

My chest it felt so tight and strange
that I began to spit.

And though I spit so very far,
I spit upon my feet.

One day St. Peter I will meet
where all is bright and good.

“The gate’s too narrow,” he will say
“for you have such big feet.”

Svarta Masken
Literal translation



Turalleri

En sjöman han gungar på böljornas kam,
Turalleri, Turallera.

Kan flickorna tjusa var hälst han drar fram,
Turalleri, Hurra.

Och fast jag har älskat bad' stora och små,
På kroken jag aldrig har fastnat ändå.
Turalleri,  Turallera,  Turalleri,  Hurra.

Den första, jag hade, hon hette Lovis.
Turalleri, Turallera.

Hon började genast en sträng exercis.
Turalleri, Hurra.

Var morgon jag måste med fart stiga opp,
Och skyldra vid sängen med kaffe och dopp,

Turalleri, Turallera,  Turalleri,  Hurra.

Så fick jag en annan vid namn Josephin,
Turalleri, Turallera.

Hon dummare var än en svanlös kanin,
Turalleri, Hurra.

För blev jag av kärlekens eld romanesk,
Hon pratade bara om korv oöh om fläsk,
Turalleri,  Turallera,  Turalleri,  Hurra.

Viola-Rebecka var cirkus-artist,
Turalleri, Turallera.

Men kärleken dödade henne till sist,
Turalleri, Hurra.

För när hon fick se mej från cirkusens tak,
hon släppte sej ner med ett fruktansvärt brak.

Turalleri, Turallera, Turalleri, Hurra.

Martina var kraftig och lång och masiv,
Turalleri,  Turallera.

Hon andades tungt som ett lokomotiv,
Turalleri,  Hurra.

Och Klara var vit som en lilja i hyn,
men innehållslös som den sista revyn.
Turalleri, Turallera, Turalleri, Hurra.



Den sista hon klängde sej fast med ett tjut,
Turalleri, Turallera.

Vid fartygets akter när båten låd' ut,
Turalleri, Hurra.

Men av efter midjan en haj henne skar,
Vad skulle jag se'n med den bit som fanns kvar?

Turalleri, Turallera, Turalleri, Hurra.

Text: Svarta Masken
Melodi: traditionell



TURALLERI
A Sailor’s Song

A sailor he rides on the crest of the waves,
enchanting the girls wherever he goes,

and though I have loved them both large and small,
I haven’t been hooked yet.

The first one I had, her name was Lovis,
she promptly followed a strict routine
every morning I had to get up early,
presenting me with breakfast in bed.

Then I got another by the name of Josephine,
who was dumber than a tailless rabbit,

for when love’s fever filled me with romance
she talked only of sausages and pork.

Viola-Rebecca was a circus artist,
but love killed her in the end,

for when she saw me from the big top so high, 
she let herself down with a terrible crash.

Martina was strong, tall  and solid,
and huffed and puffed  like a locomotive,

and Klara had lily-white skin,
but was as dull as a tired old joke.

She clung to the stern of my ship and howled
as the vessel was pulling out,

but after a shark cut her in half,
what was I to do with what was left?

Svarta Masken
Literal translation   



Ur en dåres dagbok
From an idiot's diary

Som dåre for jag förr kring jordens länder
i skallen både nageltrång och tjock —
men nu jag visar mina käringtänder

och gör för er en liten getabock.

Jag plockar skäggsvamp i den gröna hagen
en munkorg full av skogens överflöd.

Nu går jag hem med muddervärk i magen
och med en bokstav i min hand till stöd.

Det ska bli fest till arla morgonväkten,
nu skall här dansas på min kannibal.
Vi sväva fram i tunna andedräkten,

till dess att kaffegöken portugal.

I mina hävstångsarmar skall jag sluta
min flicka, vilken oskuldsfull och ren
skall spela på sin klingande valuta
och svänga om på vackra elfenben.

Jag henne ser i mina oljetankar
med saffransflätan gula lagd i ring

Men hennes hem är bortom havets bankar,
där stora klappträn växa runtomkring.

Hon sjunga skall de fosterlandskalsånger
ifrån den tiden jag var ung och glad,

då i mitt övermod jag flera gånger
med Åreskutan seglade åstad.

Hett var mitt blod och jag var näktergalen;
min båt flög hän mot skogens ögonbryn,
där simmade stolt riksdagsmannavalen

och katafalken flaxade i skyn.

En kallsup tog jag till min mat och kände
mig lycklig som en dynamitpatron;

en härlig sjöbuss i min mun jag vände,
förr'n båten styrdes mot en annan zon.



Dock nu jag revat har mitt sista segel —
i svinpäls går jag klädd, ty jag är skral.

Jag såg i går uti min akterspegel,
att hjässan börjar bliva vertikal.

Ej mer en öronsusning hörs från haven.
I tegelpannan ligger djupa veck.

När får jag Bellmansro? Kanske i graven,
se'n jag har hängt mig i ett väderstreck.

Svarta Masken



“Vårt Land” av Svarta Masken
Moderniserat under dyrtiden

Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
ljud högt, o dyra ord!

Ej finns hos oss de minsta grand,
som ej berörts av jobbarhand,

och slut är nu med smörgåsbord
och nubben i vår nord.

Vårt land är fattigt, skall så bli,
och allt försämrat är.

En främling far oss ej förbi,
han har det bättre här än vi,

han lever utan allt besvär
och får vad han begär.

Vi älska sprit, vi älska snus
och ärter och buljong,

vår kaffekannas dova sus,
vårt smör och socker, gryn och ljus —

allt, allt, vad vi ha ägt en gång,
är blott en syn, en sång.

Vem täljde väl de striders tal,
när i var kö man stod,

när mjölken kom, så blå och skral,
när fläsk ej fanns för hungerns kval,
när snäst man gick från bod till bod,

då krävdes tålamod.

Och fördes vi att bo i glans
bland guldmoln i det blå,

det blev för oss en annan dans,
där kanske mat och pilsner fanns,

men jobbarna se skulle stå
inunder och se på.

Din blomning stannar i sin knopp,
den vissnar bort i tvång;

och minskar gör vår stackars kropp
för varje dag som rinner opp —
snart trycka vi på en kupong

vår fosterländska sång.



OUR LAND 
Modernized during expensive times

Our land, our land, our Fatherland!
Ring out, dear word, oh sound!

There is not the slightest thing here
that is not affected by profiteering.
And now there are no smorgasbord

and schnapps in the North.

Our land is poor and so shall be,
and everything is getting worse
A foreigner does not pass us by,

he's got it better than we do here.
He lives without any difficulty
and get whatever he requests.

We love our liquor and our snuff,
we love our peas and broth,

and the soft sigh of the coffee can,
and our butter and sugar so grainy and light.

All that we once possessed
is but a vision, but a song.

Who tells, of all the fights, the tale,
of when the people stood in line

for milk that was so blue and poor.
There was no pork amid the famine,

and dejectedly one went from shop to shop,
which required patience.

And if we once were made to rise
to gold clouds from below,

it would be yet another dance,
where food and pilsner we might have.
But the profiteers would stand on high

and keep a watchful eye.



Your blossom hidden in the bud
is forced to whither away,

and our poor body is diminished
with each passing day.

Soon in our ration book we’ll print
our patriotic song.

Svarta Masken
Literal translation

NOTES

The  above  lyrics  are  a  parody  of  the  Finnish  national  anthem:  “Vårt
Land”, which was written by J. L. Runeberg. Myrberg’s text was likely
published  during  World  War  I  when  Sweden’s  neutrality  led  to  food
shortages and social unrest.
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